
Návštěvní řád dětského  
hřiště a sportoviště

Vážení návštěvníci, 

toto dětské hřiště a sportoviště bylo vybudováno a dáno Vám k dispozici pro využití volného času a radosti Vašich dětí. 
Pro příjemný a ničím nerušený pobyt Vašich dětí i dalších návštěvníků Vás žádáme o dodržování podmínek tohoto 
návštěvního řádu, vydaného na podkladě obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejné zeleně. 

Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti od 3 let do 15 let.  Hřiště a sportoviště nepoužívejte, pokud je zařízení kluzké 
a vlhké, namrzlé nebo jinak viditelně poškozené! Děti do 6ti let musí být v doprovodu osoby starší 18 let. 

Za slunečného počasí mohou být skluzavky příliš horké a může dojít k popálení hrajících si dětí.

V blízkosti dětského hřiště je včelín. Může proto docházet k častějšímu výskytu včel na hřišti.

Prosíme o zakrývání pískoviště při odchodu ze hřiště.

Na hřišti a v jeho blízkosti je návštěvníkům k dispozici free WiFi. 

Návštěvní doba: 
květen - září:  8.00 - 20.00
říjen - duben:  9.00 -19.00 

Na hřišti platí zákaz:  
• poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení
 (v případě poškození bude obec vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu)
• vpouštění, venčení a volného pobíhání domácích zvířat
• kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
• vjezdu motorových vozidel, kol a koloběžek
• stanování a rozdělávání ohňů
• pořádání propagačních či reklamních akcí

Návštěvník je povinen: 
• respektovat návštěvní řád a pokyny správce hřiště a sportoviště
• chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky
• dodržovat čistotu a odhazovat odpadky do nádob k tomu určených
• upozornit provozovatele hřiště na případné závady na herních prvcích, které by mohly ohrozit zdraví návštěvníků

Porušení pravidel stanovených tímto návštěvním řádem je přestupkem ve smyslu § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb.  
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a lze za takovéto porušení uložit pokutu až do výše 30.000,- Kč. 

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení  hřiště a sportoviště, oznamte to prosím neprodleně na telefonní 
číslo 491 616 906 nebo 734 851 364, případně volejte přímo Policii ČR 158. 

Správce  hřiště a sportoviště: Obec Bartošovice v Orlických horách

Tento provozní řád platí počínaje dnem 13.6.2017, kdy byl schválen zastupitelstvem obce.

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád a přejeme Vám i Vašim dětem hezký den. 


